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Összefoglalás
•	 2018-ban az ipari	termelés növekedése folytatódott: a kibocsátás 3,6%-kal	emelkedett az egy évvel 

korábbihoz képest, elsősorban a feldolgozóipar legnagyobb súlyú alágai közül az élelmiszer, ital, do-
hánytermék és a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának köszönhetően. 

• A külpiaci	eladások 2018-ban 1,4%-kal nőttek. Az ipar hazai	értékesítése 6,8%-kal emelkedett. 
Húsz évre visszatekintve a belföldi eladások aránya most először nőtt az összes értékesítésen belül.

• A feldolgozóipar	2018-ban	3,7%-kal	bővült. A három legnagyobb alág közül a legjelentősebb jár-
műgyártás kibocsátása gyakorlatilag stagnált, ugyanakkor a számítógép, elektronikai, optikai termék 
gyártásáé 6,8, az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásáé 4,9%-kal nőtt. 

• Az ipari termelésből mindössze 0,5%-kal részesedő bányászat termelése 54%-kal emelkedett  
2017-hez viszonyítva, míg a 4,0%-os súlyú energiaipar kibocsátása 3,3%-kal csökkent.

• Az ipari termelés minden	 régióban emelkedett, a legnagyobb mértékben Pest régióban (9,5%),  
a legkevésbé Nyugat-Dunántúlon (0,5%).

• Az iparban beruházásokra 2018-ban 2607 milliárd forintot fordítottak, összehasonlító áron  
10,0%-kal többet az egy évvel korábbinál. 

• Az ipari	termelői	árak 2018-ban az előző évihez képest 5,5%-kal magasabbak voltak.
• 2018-ban az	iparban	alkalmazásban	állók	száma – a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál – 

738 ezer fő volt, 2,2%-kal több, mint egy évvel korábban.
1. ábra

Az	ipar	főbb	mutatóinak	változása	az	előző	évihez	képest,	2018
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1.	Nemzetközi	kitekintés
2018-ban az Európai Unió bruttó hozzáadott értékéhez az ipar1 19,5%-kal járult hozzá. Az ipar részará-
nya Írországban (35%) volt a legmagasabb, de az elmúlt évekhez hasonlóan Magyarország is az élmezőny-
ben szerepelt a 25,9%-os részesedésével.

Az Európai	Unió	ipari	termelése – a munkanappal kiigazított indexek szerint – 2018-ban 1,3%-kal 
nőtt 2017-hez viszonyítva. A nagy ipari országokban kisebb mértékű volt a bővülés: a termelés volumene 
Németországban 1,1, az Egyesült Királyságban 0,9, Olaszországban 0,6, Spanyolországban és Francia-
országban egyaránt 0,4%-kal emelkedett, és mindegyik országban alacsonyabb volt a növekedés üteme, 
mint 2017-ben.

2. ábra
Az	ipari	termelés		változása	az	előző	évhez	képest	az	Európai	Unió		

tagállamaiban,	2018*
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* Munkanaphatással kiigazított adat.

1 Víz- és hulladékgazdálkodással együtt.
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2.	Az	ipar	helye	a	nemzetgazdaságban	

Jelentős	szerepet	játszott	az	ipar	a	GDP	növekedésében

A  2018. évi előzetes adatok szerint a magyar GDP értéke folyó áron 42 073 milliárd forint volt, volume-
ne 4,9%-kal bővült az előző évhez képest. A GDP növekedéséhez az ipar 0,7 százalékponttal járult hoz-
zá, a bővülés motorját elsősorban a szolgáltatások jelentették. Az ipar teljesítménye Magyarország brut-
tó	hozzáadott	értékéből 2018-ban 25%-kal részesedett (aránya 0,1 százalékponttal csökkent 2017-hez  
képest): a feldolgozóipar 23,1, az energiaipar 1,6, a bányászat 0,3%-kal. Az ipar nemzetgazdasági súlya  
10 éves távlatban – folyó áron számítva – 23–27% között mozgott, a legnagyobb arányt 2015-ben 
(26,6%), a legkisebbet (23,5%) 2009-ben, a válság mélypontján érte el.

2018-ban a nemzetgazdaság	beruházási	 teljesítménye 17%-kal nőtt, mindegyik ágban bővülést 
mértünk. Az összérték több mint 30%-át realizáló iparban 10%-kal növekedett a beruházások volumene. 

Az ipari beruházások szerkezetét tekintve a gép- és berendezésberuházások 15,5%-kal növekedtek, 
míg az építési beruházások stagnáltak az egy évvel korábbihoz képest. 

A versenyszféra legalább 5 főt foglalkoztató szervezeteinél alkalmazásban	állók	létszáma 2018-ban 
mintegy 2 millió 300 ezer fő volt, 5,3%-kal több az előző évinél, ebből az iparban alkalmazásban állók 
létszáma 738 ezer fő. Az ipar részaránya a versenyszférán belül 2018-ban 32,1% volt, 0,6 százalékponttal 
kevesebb, mint 2017-ben. 

Az ipari vállalkozásoknál alkalmazásban állók bruttó	 és	 nettó	 átlagkeresete 2018-ban egyaránt 
10,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, a keresetek reálértéke nemzetgazdasági szinten 8,3%-kal 
nőtt.

1. tábla
Az ipar helye a nemzetgazdaságban

(%)

Év

Az ipar részaránya

a bruttó hozzáadott 
értékből

a beru- 
házásokból

a versenyszférában 
alkalmazásban állók 

létszámából

a regisztrált 
vállalkozások 

számából

2010 24,5 28,3 33,6 4,5
2014 25,4 30,4 34,3 4,4
2015 26,6 27,7 34,3 4,4
2016 25,7 35,6 32,8 4,4
2017 25,1 32,8 32,7 4,4
2018 25,0 30,7 32,1 4,4

Kismértékben	nőtt	a	szervezetek	száma

2018-ban az iparban regisztrált	vállalkozások	száma 1,8%-kal több volt, mint 2017-ben, a nemzet-
gazdaság egészére nézve kissé nagyobb mértékű növekedést (2,2%) mértünk. 2018. december 31-én 
77,7 ezer ipari vállalkozást tartottak nyilván, amely az összes vállalkozás 4,4%-át tette ki. A bányászat-
ban kevesebb, míg a feldolgozóiparban és az energiaiparban több vállalkozást regisztráltak, mint egy 
évvel korábban.

A társas	 vállalkozások száma 2018. december 31-én 1,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.  
Az ipari vállalkozások közel 57%-át, 44 ezer szervezetet társas vállalkozásként regisztrálták, közülük  
a jogi személyiségűek száma 576-tal csökkent, míg a jogi személyiség nélkülieké gyakorlatilag nem válto-
zott. Az összes ipari vállalkozás 43%-át adó önálló	vállalkozók száma 6,1%-kal emelkedett.
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2. tábla
A regisztrált gazdasági vállalkozások száma

Ágazat 2017 2018 Változás 2017-hez 
képest (%)

Bányászat, kőfejtés 623 608 –2,4

Feldolgozóipar 73 324 74 212 1,2

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás,  
légkondicionálás 2 380 2 859 20,1

Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 76 327 77 679 1,8

Nemzetgazdaság	összesen 1	719	601 1	757	489 2,2

Az ipari	 koncentráltságot jól tükrözi, hogy 2018-ban az ipari kibocsátásból 70%-kal részesedő,  
249 főnél nagyobb létszámmal működő nagyvállalatok termelése összesen 456 cégtől, az ipari vállalko-
zások 0,6%-ától származott. Ugyanakkor az ipari termelés 3,8%-át realizáló, 5 fő alatti kisvállalkozások  
az összes ipari szervezet 83%-át képviselték.

3. ábra
Az	ipari	vállalkozások	létszám-kategóriák	szerint,	2018
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Emelkedő	létszám	mellett	számottevően	nőttek	a	bérek

2018-ban az	 iparban	 alkalmazásban	 állók	 száma2 – a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások- 
nál – 738	ezer	fő	volt, 2,2%-kal több, mint egy évvel korábban. Az összes munkavállaló 72%-át képviselő 
fizikai foglalkozásúak száma 1,6, a szellemieké 3,9%-kal nőtt.

2018-ban az ipar legnagyobb súlyú nemzetgazdasági ágában, a feldolgozóiparban 2,3, a kis súlyú bányá-
szatban 12,1%-kal nőtt, az energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 0,9%-kal 
csökkent a létszám az előző évihez viszonyítva. 

2 Víz- és hulladékgazdálkodás nélkül.
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2017-hez képest a legnagyobb mértékben, 11,7%-kal, közel 49 ezer főre nőtt a dolgozói létszám  
a villamos berendezés gyártásában. 2018-ban is a járműgyártásban dolgoztak a legtöbben (109 ezren), 
74%-uk fizikai munkát végzett. A gépipar  másik két alágából a számítógép, elektronikai, optikai termék 
gyártásában 3,8%-kal emelkedett, míg a gép, gépi berendezés gyártásában 5,4%-kal csökkent a munkavál-
lalók száma. 2017-hez hasonlóan a második legnagyobb foglalkoztató az élelmiszer, ital, dohánytermék 
gyártása volt a mintegy 98 ezer alkalmazottjával. Négy alágban lett alacsonyabb a létszám, a legnagyobb 
visszaesés (6,7%-os) az egyéb feldolgozóiparban történt.

2018-ban az iparban alkalmazásban állók havi	 bruttó	 átlagkeresete	 közel	 352	 ezer	 forint	 volt,  
10,6%-kal magasabb az egy évvel korábbinál, a versenyszférában pedig  330 ezer forint volt az arány.  
Az ipari ágak, alágak tekintetében a legnagyobb bruttó átlagkeresettel (825 ezer forint) a kokszgyártás, 
kőolaj-feldolgozásban foglalkoztatottak rendelkeztek úgy, mint 2017-ben. Ezt az energiaipar követte 
közel 547 ezer forinttal, de 500 ezer forinton felül kerestek még az gyógyszergyártásban is. Ipari átlag 
felett (358 és 438 ezer forint között) alakult a bruttó átlagkereset még a vegyi anyag, termék gyártása; 
számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása; gép, gépi berendezés gyártása; járműgyártás esetében, 
valamint a bányászat területén. A havi bruttó átlagkereset továbbra is a textília, ruházat, bőr és bőrtermék 
gyártásában volt a legalacsonyabb (216 ezer forint).

4. ábra
Az	iparban	alkalmazásban	állók	havi	bruttó	átlagkeresete	
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Tizedével	emelkedtek	a	beruházások

2018-ban az előzetes adatok alapján a nemzetgazdasági beruházások 31%-át, 2607 milliárd forintot 
fordítottak az iparban beruházásokra, összehasonlító áron 10%-kal többet az egy évvel korábbinál 
(2017-ben a beruházási teljesítmény 16%-kal nőtt). A beruházási források több mint negyedét 
felhasználó, egyben a legnagyobb súlyú feldolgozóipar beruházási teljesítménye 2018-ban 6,3%-kal 
emelkedett.
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A 2017-ben indult jelentős mértékű növekedés 2018-ban is tovább folytatódott: a kis súlyú 
bányászatban 81%-os bővülést mértünk. A jelentős növekedés a legnagyobb súlyt képviselő kőolaj-  
és földgázlelőhelyek kutatásával foglalkozó vállalkozások tovább folytatódó beruházásainak köszön-
hető.

A villamosenergia-,	gáz-,	gőzellátás,	légkondicionálás területén 39%-kal nőttek a beruházások. 
Az energiaipar beruházásaiból kiemelt mértékben részesülő villamosenergia-termelésben 2018-ban is 
számottevő invesztíciók történtek. A jelentős teljesítményű és nagyszámú naperőmű telepítéséhez kap-
csolódó új tárgyi eszközök beszerzése, valamint az atom- és hőerőművek működésével és fejlesztésével 
kapcsolatos ráfordítások is növelték a szakágazat beruházásainak teljesítményértékét.

5. ábra
Az	ipari	ágak	részesedése	a	nemzetgazdasági	beruházásokból
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Az összes ipari beruházás közel 86%-át megvalósító feldolgozóipar legtöbb területén emelkedett 
a beruházások volumene. Az országban jelenlévő külföldi érdekeltségű vállalkozások tovább növelték 
termelési kapacitásaikat és pótlólagos munkafunkciókat, termelési eljárásokat is Magyarországra tele-
pítettek, amelyek közvetetten a beszállítói hálózat (kkv-szektor) beruházásainak felfutását is eredmé-
nyezték.

A feldolgozóiparban a legnagyobb mértékű növekedés a villamosberendezés-gyártásban történt 
(70%), ami főként egy új akkumulátorokat előállító gyár létesítésével kapcsolatos zöldmezős nagyberuhá-
zásnak köszönhető. A járműipari alkatrészeket beszállító vállalkozások új gyártókapacitásainak létesítése 
2018-ban is folytatódott. 

A második legnagyobb mértékű növekedés a számítógép,	elektronikai,	optikai	termék	gyártá-
sában történt (31%), ami főként akkumulátorgyártás, illetve elektródaüzem további szerelősorainak 
létesítéséhez, azaz üzembővítéshez kapcsolódott. Ezen kívül az elektronikus	 fogyasztási	 cikkek 
iránt megnövekedett kereslet miatt szükségessé vált gyártókapacitás-bővítések is jelentős szerepet ját-
szottak. 

A feldolgozóipari beruházások több mint tizedét adó gumi-,	műanyag	és	nemfém	ásványi	 ter-
mékek	gyártásában 9,9%-kal emelkedtek a beruházások az előző évi 6,1%-os visszaesést követően.  
A hazánkban régebb óta tevékenykedő, gumiabroncsgyártással foglalkozó vállalkozások jelentős bővíté-
seket hajtottak végre. A műanyag	termék	gyártásában fröccsöntő és CNC-berendezések beszerzései 
mellett jelentős telephely- és gyártókapacitás-bővítéssel összefüggő beruházások történtek.

A gép,	gépi	berendezés	gyártásában 7,4%-kal növekedtek a beruházások. 
A vegyi	anyag,	termék beruházásai 2018-ban 6,5%-kal bővültek, a műanyag-alapanyag	gyártásá-

ban új üzemek, valamint új műgumi gyár létesítésével kapcsolatos nagyobb beruházások miatt.
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A gyógyszergyártásban is tovább élénkült a beruházási kedv. A 4,6%-os növekedéshez többek 
között új oltóanyagüzem szerkezetépítési munkálatai, galenikusgyógyszer-gyártócsarnok, K+F analitikai 
labor és több fázisú csomagológépsorok járultak hozzá.

2018-ban a feldolgozóipar legnagyobb fejlesztőjének – amely a feldolgozóipari beruházások több mint 
negyedét adta –, a járműgyártásnak 4,0%-kal bővült a beruházási teljesítménye. A beruházások közül 
kimagaslottak a közúti	járműgyártók új modellek bevezetésével összefüggő termelő- és összeszerelő-
üzem-építései, a felszerelésükhöz szükséges gépbeszerzések (pl. préselő berendezések). A legnagyobb 
autógyárak gyárbővítéseket, oktatási központok kialakítását és infrastrukturális fejlesztéseket egyaránt 
végrehajtottak Magyarországon.

A fémalapanyag	és	fémfeldolgozási	alapanyag	gyártásában 2,5%-os volumennövekedést regiszt-
ráltunk, a bővülésben kiemelt szerepet játszottak a nem	vas	fém	alapanyag	gyártásának fejlesztései.

A 2017-es, 3,4%-os volumennövekedést követően 2018-ban az élelmiszer,	 ital,	 dohánytermék	
gyártásában 1,2%-kal emelkedett a beruházási teljesítmény. Több zöldmezős beruházás is megvalósult 
tavaly a malomipari	termék,	keményítő	gyártása, a tejfeldolgozás és a húsfeldolgozás,	-tartósítás,	
húskészítmény	gyártása területén. Ezen kívül az italgyártásban új gépsorok beszerzése, a meglévők 
fejlesztése és raktárbővítések történtek.

A legkisebb súlyúak közé tartozó négy feldolgozóipari alágban csökkentek a beruházások. A legna-
gyobb visszaesést a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban regisztráltuk (–29%) amihez főleg a magas bázis 
járult hozzá (2017-ben 25%-kal nőttek a beruházásai). 

A beruházások volumene a textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártásában 14, a fafeldolgozás, papír-
termék gyártása, nyomdai tevékenységben 10, míg az egyéb feldolgozóiparban 8,4%-kal maradt el az egy 
évvel korábbitól.

Nőttek	az	ipari	termelés	árai

Az ipari	termelői	árak 2018-ban 5,5%-kal emelkedtek az előző évhez viszonyítva, ezen belül a belföldi 
értékesítés terén 6,0, az export esetében 5,2%-kal növekedtek.

A feldolgozóipar termelői árai összességében 5,0%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. Legna-
gyobb mértékben a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás (19,8%), a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék 
(8,3%) és a vegyi anyag, termék (6,0%) árai nőttek a kőolaj tőzsdei árváltozása, valamint a világpiaci és 
hazai árverseny hatására. A nagy súlyú alágakat tekintve 2018-ban a járműgyártásban 5,9, a számítógép, 
elektronikai, optikai termék gyártásában 1,9, az élelmiszer, ital, dohánytermék gyártásában 2,5%-kal nőt-
tek a termelői árak. 

Az árak a bányászatban 5,8, az energiaszektorban 8,3%-kal haladták meg az előző évit.
A feldolgozóipar belföldi	értékesítési árai átlagosan 5,9%-kal emelkedtek, legnagyobb mértékben, 

18,7%-kal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban. A fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 
területén 7,1%-kal, az élelmiszer, ital, dohánytermék gyártásában 2,5%-kal nőttek az árak. 

A belföldi értékesítésben jelentős súlyt képviselő villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicioná-
lás árai 6,6%-kal emelkedtek, a kis súlyú bányászatban pedig átlagosan 5,3%-kal haladták meg az árak  
az előző évit.

A forintban mért exportértékesítési	árak éves összehasonlításban 5,2%-kal növekedtek. A forint 
az euróhoz képest 3,1%-kal gyengült, az amerikai dollárhoz képest 1,5%-kal erősödött 2017-hez viszo-
nyítva.

A feldolgozóipar exportárai 4,7%-kal meghaladták az előző évit. Markáns áremelkedés történt a koksz-
gyártás, kőolaj-feldolgozás (22,4%) esetében. A fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása (9,1%) 
és a fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység (5,9%) területén is jelentős áremelkedést 
regisztráltak. Az exportban a legnagyobb súlyúnak számító járműgyártás árai 6,1, a számítógép, elektroni-
kai, optikai termékek árai 1,9%-kal nőttek 2017-hez viszonyítva.

A bányászat (9,8%) és a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás (17,0%) nemzetgazdasági 
ágakban szintén emelkedtek az exportértékesítési árak.
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6. ábra
Ipari	árindexek

(2015. év havi átlaga=100,0)
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3.	Az	ipari	termelés	és	értékesítés	főbb	jellemzői

A	hazai	eladások	növekedési	üteme	meghaladta	az	exportét

2018-ban kissé lassult az ipari	 termelés növekedési üteme 2017-hez képest, a kibocsátás 3,6%-kal	
emelkedett. A termelés – teljes ipari adatok szerint folyó áron – 33 354 milliárd forintot tett ki. Több mint 
20 év távlatában – 2009 és 2012 kivételével – minden évben alapvetően az export volt az ipari termelés 
hajtóereje, 2018-ban viszont változott a helyzet a külpiaci eladások 1,4, míg a hazaiak 6,8%-kal nőttek.

7. ábra
Az	ipari	termelés	alakulása
(2015. év havi átlaga=100,0)
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Az ipar nemzetgazdasági ágai közül a legnagyobb súlyú, 95%-ot képviselő feldolgozóipar	 terme-
lése – a 2017. évinél kisebb mértékben – 3,7%-kal	emelkedett. A feldolgozóipari termelés továbbra 
is elsősorban a kiviteltől függ: az alágak döntő többségénél a külpiaci eladások játszották a meghatározó 
szerepet. A három legnagyobb súlyú alág közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 6,8,  
az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 4,9%-kal bővült, ugyanakkor a járműgyártás kibocsátása gya-
korlatilag az előző év szintjén maradt. 

A mindössze 0,3% súlyú bányászat termelése 54%-kal nőtt, míg az ipari termelésből 4,0%-kal része-
sedő energiaiparé 3,3%-kal elmaradt 2017-hez képest.

3. tábla
Az	ipari	termelés	és	értékesítés

(%)

Időszak
Termelés

Értékesítés
Az export aránya  
az értékesítésben, 

folyó áron
összesen belföldi export-

volumenindex, előző év=100,0

2010 110,6 106,6 97,0 116,9 53,0

2014 107,7 106,5 100,8 110,5 61,0

2015 107,4 107,2 102,8 109,8 63,6

2016 100,9 99,8 99,0 100,3 64,6

2017 104,6 104,4 103,3 105,1 64,7

2018 103,6 103,3 106,8 101,4 63,2

2018-ban a teljes ipari	 értékesítés 63, a feldolgozóipari	 eladások 73%-a származott exportból.  
Az ipari	export az elmúlt 5 évben folyamatosan bővült, bár 2016-ban a növekedés elenyésző, 0,3%-os 
volt. 2018-ban a kivitel növekedésében – a 2017. évivel összehasonlítva – lassulás következett be, az ipar 
egészét tekintve a külpiaci eladások 1,4, a feldolgozóiparban pedig 0,9%-kal emelkedtek.

8. ábra
Az	ipar	belföldi	és	exportértékesítésének	alakulása

(2015. év havi átlaga=100,0)
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2018-ban az ipari termékek 37%-a került belföldi felhasználókhoz, az előző évihez viszonyítva a hazai 
eladások aránya növekedett az összes értékesítésen belül (2009 óta eddig folyamatosan csökkent), a volu-
mene pedig 6,8%-kal nőtt.

A	nagyvállalatok	adták	a	termelés	héttizedét

2018-ban a létszám-kategóriák	 szerint képzett vállalatcsoportok mindegyikében termelésnöveke-
dést mértünk. A termelésből közel 9%-kal részesedő kisvállalkozói (5–49 fő) körnél volt a legnagyobb  
mértékű, 12,2%-os bővülés. A mintegy 18%-os súlyt adó közepes méretű (50–249 fős) vállalkozások 
termelése 3,5%-kal emelkedett.

A nagyvállalatok (250 fő és afelett) súlya az ipari termelésen belül évek óta 70% felett alakul, 2018-ban 
a kibocsátás 73%-át adták. Termelésük növekedési üteme lassult, a 2017. évi 4,4%-os bővülést követően 
a volumen 2018-ban 2,6%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest.

9. ábra
Az	ipari	termelés	létszám-kategóriánkénti	megoszlása,	2018
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A termeléshez képest az ipari	exportban a nagyvállalatok koncentrációja még erőteljesebb − a kivitel 
négyötödét adták−, 2018-ban 0,9%-kal (az előző évinél kisebb ütemben) növelték külpiaci eladásaikat.  
A nagyvállalatok súlya 0,7 százalékponttal csökkent, míg a másik két vállalatcsoporté emelkedett az előző 
évhez viszonyítva. A kisvállalkozások külpiaci eladásai 3,1, a közepes méretűeké 3,0%-kal nőttek.

10. ábra
Az	ipari	export-	és	belföldi	értékesítés	megoszlása	létszám-kategóriák	szerint,	2018
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2018-ban a nagyvállalkozások az ipar belföldi	értékesítésének csak 44%-át adták, ezáltal itt kevésbé 
meghatározó a szerepük, mint az ipari exportban. A középvállalatok a hazai eladások mintegy 33%-át 
képviselték. A kisvállalkozások körében a belföldi eladások 7,6, a középvállalkozásoknál 7,8, a 249 főnél 
nagyobb létszámmal működő cégeknél pedig 5,5%-kal haladták meg az egy évvel korábbit.

A	továbbfelhasználásra	termelő	ágazatok	bővültek	a	legjobban

A rendeltetés szerinti ágazatcsoportok alapján megfigyelt ipari	termelés 2018-ban mind az öt ágazatcso-
portban emelkedett. A legnagyobb mértékben, 8,8%-kal a 32%-os súlyt képviselő továbbfelhasználásra	
termelő	ágazatoknál nőtt a kibocsátás, jórészt a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termékek gyártásá-
nak köszönhetően.

A legnagyobb súlyú beruházási	javakat	gyártó	ágazatokban haladta meg a legkevésbé (0,2%-kal)  
a termelés az egy évvel korábbi szintet.

A 2017. évinél nagyobb mértékben, 3,8%-kal emelkedett a kibocsátás a nem	 tartós	 fogyasztási		
cikkeket	előállítóknál, főként az élelmiszeripari ágazatok jó teljesítményének eredményeként.

Szerényebb ütemű volumenbővülés volt az energiatermelő (1,7%), illetve a tartós	 fogyasztási		
cikkeket	gyártó (2,2%) ágazatokban.

11. ábra
Az	ipari	termelés	megoszlása	rendeltetés	szerinti	ágazatcsoportonként,	2018

Továbbfelhasználásra termelő ágazatok

Energiatermelő ágazatok

Beruházási javakat gyártó ágazatok

Tartós fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok

Nem tartós fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok

40%

32%

14%

9%
5%

2018-ban a rendeltetés szerinti ágazatcsoportok mindegyikében nőtt a belföldi	értékesítés az előző 
évhez képest. A legnagyobb mértékben, 14,7%-kal a továbbfelhasználásra	termelő ágazatokban bővül-
tek a hazai piacra szánt eladások, de jelentősen, 10,8%-kal emelkedtek a tartós	fogyasztási	cikkeket 
előállító, valamint a beruházási	javakat	gyártóknál is, 9,7%-kal.

Az exportértékesítés tekintetében is a továbbfelhasználásra	 termelő ágazatok kibocsátása nőtt  
a legjobban, 6,1%-kal. A többi ágazatcsoportban 0,8 és 5,0% közötti mértékben emelkedett a külpiaci 
eladások volumene. Egyedül a beruházási	javakat	gyártóknál csökkent az export (1,7%).
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4.	Az	ipari	alágak	teljesítménye
Az ipari termelés mindössze 0,5%-át adó bányászat termelése 2018-ban jelentősen, 54%-kal meghaladta 
a 2017. évi szintet. A legnagyobb ágazat, az összes kibocsátás 55%-át adó, főként építkezésekhez 
nyersanyagot biztosító egyéb bányászat kibocsátása 31%-kal emelkedett, mivel az építőipari konjunktúra 
hatására jelentősen nőttek a cégek megrendelései, illetve új vállalkozások is megjelentek. A 40%-os 
részarányú bányászati szolgáltatás kimagaslóan, 55%-kal haladta meg az egy évvel azelőttit, elsősorban 
a hazai kereslet felfutása miatt. A kis súlyú szénbányászatban, illetve a kőolaj-, földgázkitermelésben 
azonban számottevő visszaesést regisztráltunk.

Az energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) az előző évi stagnálást  
3,3%-os csökkenés váltotta fel 2018-ban. A termelés változása az időjárás alakulásával is összefügg:  
az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján 2018-ban 0,9°C-kal magasabb volt az átlagos közép-
hőmérséklet, mint az előző évben. Az energiaipar három alágazata közül a legnagyobb, 72%-ot kitevő 
villamosenergia-termelés, -ellátás alágazat 2,0, míg a jóval kisebb súlyt (15%) képviselő gázellátás terme-
lése 1,6%-kal mérséklődött. A legkisebb súlyú gőzellátás, légkondicionálás kibocsátása a 2017. évi jelentős 
bővüléssel szemben 12%-kal visszaesett.

A 2017. évi 4,6%-os növekedést követően – az ipari termelés 96%-át lefedő – feldolgozóiparban 
2018-ban lassult az ütem: a kibocsátás 3,7%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest (a termelés 
folyó áron 31 ezer milliárd forint volt). A külpiaci eladások volumene 0,9, a hazaiaké 10,6%-kal nagyobb 
volt, mint 2017-ben.

12. ábra
Az	ipar	termelési	értékének	megoszlása	a	jelentősebb	alágak	szerint
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A feldolgozóipari termelés továbbra is az exportpiacoktól függ: az értékesítés 73%-a származott 
külpiaci eladásokból. Tíz alágban a termékek több mint fele exportra került, ezen belül hatban – a tel-
jes gépiparban, valamint a gyógyszergyártásban és a textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártásában –  
a 80%-ot is meghaladta a külföldi értékesítés aránya. A legnagyobb exportrészesedéssel, 95%-kal  
a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása rendelkezett.
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A feldolgozóipar belföldi értékesítése 2014 óta folyamatosan növekszik, 2018-ban 10,6%-kal emelke-
dett. Az alágak közül csak a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában figyelhető meg a hazai 
kereslet kedvezőtlen alakulása, itt 4,0%-os volt a mérséklődés. A feldolgozóipari belföldi eladások aránya 
az összes értékesítésen belül évek óta folyamatosan csökkent 2017-ig, de 2018-ban 2,0 százalékponttal 
(27,2%-ra) növelte részesedését az exporttal szemben.

13. ábra
Az	ipar	belföldi	és	exportértékesítésének	megoszlása	az	ipar	ágaiban	és	jelentősebb		

alágaiban,	2018
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A feldolgozóipari termelés több mint felét előállító gépipar kibocsátása 2018-ban – több éve tartó nö-
vekvő tendenciát folytatva – 1,2%-kal emelkedett. A gépipar 2012-től 2016-ig folyamatosan növelte  
a feldolgozóipari részesedését, az öt év alatt összesen 5,2 százalékponttal. 2017-ben a tendencia megtor-
pant, és 2018-ban ez az arány 50,3%-on áll. A gépipari vállalkozásokra az erős exportorientáltság a jellem-
ző: 2018-ban eladásaik 91%-a külföldre irányult és a feldolgozóipari kivitel 63%-a is hozzájuk köthető.  
A nagyvállalatok szerepe igen jelentős a gépiparban, a termelés 89%-át állították elő.

2011-től a járműgyártás vált az ipari termelés első számú motorjává (megelőzve a számítógép, elekt-
ronikai, optikai termék gyártását), de az iparág vállalkozásai már két évtizede – főként a tartós exportke-
reslet miatt – a válságot leszámítva szinte minden évben számottevően növelték a termelésüket. A feldol-
gozóipari termelésből való részesedésük 2018-ban meghaladta a 28%-ot, bár kibocsátásuk 2017-ben csak 
kismértékben, 1,5%-kal emelkedett, 2018-ban pedig gyakorlatilag stagnált. 

A járműgyártás 2018. évi teljesítménye az összes értékesítésből döntő hányadot, 91%-ot képviselő 
külpiaci eladások 2,2%-os csökkenésének és a hazai eladások 10,0%-os bővülésének az eredője. 2018-ban 
a feldolgozóipar exportjából 35, a hazai eladásokból 9,2%-kal részesedett az alág.

A járműgyártás kibocsátásának közel felét kitevő közúti gépjármű gyártásában 2018-ban is folytató-
dott a visszaesés, a termelés volumene 4,8%-kal csökkent. Korábban, a 2016. évi 4,5%-os csökkenésig 
– a 2009-es válságév kivételével – minden évben termelésbővülést regisztráltunk. A 33%-os súlyú közúti 
jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártásában 2018-ban 6,5%-kal többet, a 15%-os arányú járművilla-
mossági, -elektronikai készülékek gyártásában pedig gyakorlatilag ugyanannyit termeltek, mint egy évvel 
korábban. 
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A közúti járműgyártást alapvetően a hazánkban letelepedett multinacionális cégek tevékenysége, illetve 
az ezzel összefüggő alkatrészgyártás határozza meg. 

A feldolgozóipari termelés 12%-át adó számítógép,	elektronikai,	optikai	termék	gyártása terme-
lési volumene – a 2017. évi 8,7%-os növekedés után – 2018-ban valamivel kisebb mértékben, 6,8%-kal 
emelkedett.

Az iparágat – hasonlóan a járműgyártáshoz – néhány, nagyrészt kivitelre termelő multinacionális vál-
lalat határozza meg. 2018-ban az összes értékesítés 95%-át (a feldolgozóipari export 16%-át) képviselő 
számítógép-, elektronikai-, optikaitermék-gyártás külpiaci eladásai 6,6%-kal nőttek. A csekély súlyú hazai 
eladások – a feldolgozóipari alágak közül a legnagyobb mértékben – 4,0%-kal mérséklődtek.

A 37% súlyt képviselő híradástechnikai	berendezés	gyártása kimagaslóan, 47%-kal nőtt, az összes 
értékesítésből 93%-kal részesedő export is a termeléssel szinte megegyező mértékben emelkedett. Első-
sorban különböző IT- és telekommunikációs eszközök, berendezések iránt nőtt meg a kereslet.

Az előző évi számottevő bővüléssel szemben a kisebb súlyú (30%-ot adó) elektronikus	fogyasztási	
cikk	gyártása 2018-ban 0,4%-kal mérséklődött, az értékesítés 98%-át adó kivitel ennél nagyobb mér-
tékű, 2,4%-os csökkenése mellett. Az alágazat termékei főleg autóipari akusztikai és elektronikai alkatré-
szek, termékek, a szórakoztató elektronikai berendezések, valamint a televíziók körébe tartoznak.

Az alágon belül a harmadik legnagyobb súlyúnak számító, elsősorban a járműiparba beszállító elektro-
nikai alkatrész, áramköri kártya gyártásában 2018-ban gyorsult a növekedés, a kibocsátás 7,0%-kal emel-
kedett. Ezzel szemben – a sorrendben negyedik – számítógép, perifériás egység gyártása jelentősen, 65%-
kal csökkent, itt a visszaesés már negyedik éve tart.

A 2017. évi kétszámjegyű növekedés után a gép,	gépi	berendezés	gyártásában 8,1%-os visszaesést 
mértünk 2018-ban. A feldolgozóipari termelésből 5,9%-kal részesedett, amellyel viszont az alágak rang-
sorában megőrizte hatodik helyét. A külpiaci eladásokban is csökkenés figyelhető meg, míg az összes 
értékesítés 16%-át kitevő hazai eladások 1,3%-kal nőttek.

Az alág kibocsátásának 19%-át adó legnagyobb szakágazata, a közúti jármű és légi motort nem tar-
talmazó motor, turbina gyártása nagymértékben, 47%-kal visszaesett, amelynek hátterében szervezeti és 
értékesítési okok is állnak. Az egy évvel korábbihoz hasonlóan most is az egyéb általános rendeltetésű gép 
gyártásába tartozó szakágazatok (például fűtőberendezést, emelőgépet, irodagépet, kéziszerszámgépet, 
légállapot-szabályozót előállítók) teljesítettek a legjobban. Az iparág sokfajta tevékenységet ölel fel a csap, 
szelep gyártásától kezdve a különféle kézi szerszámok, szerszámgépek, óriás szivattyúk gyártásáig.

14. ábra
A	gépipari	termelés	és	értékesítés	változása	az	előző	évihez	képest,	2018
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A legkisebb súlyú, a feldolgozóipari termelés 4,4%-át képviselő gépipari alágban, a villamosberende-
zés-gyártásban 2013 óta folyamatosan nő a termelés, 2018-ban 8,9%-kal. Tavaly a külpiaci eladások 8,7, 
a belföldiek 7,4%-kal emelkedtek. 

A legnagyobb (31%-os részesedésű) alágazat, a vezeték, kábel, szerelvény gyártása 2018-ban 6,0%-kal 
meghaladta az előző évit, ugyanakkor a másik jelentősebb súlyú villamos motor, áramfejlesztő, áramel-
osztó, -szabályozó készülékek gyártása 8,0%-kal csökkent.

Gyorsult	a	vegyipari	termelés	növekedése

A vegyipari termelés volumene 2018-ban 7,8%-kal bővült, ennek köszönhetően a feldolgozóipari 
termeléshez való hozzájárulása is (18,7%-ról 19,9%-ra) nőtt. A vegyiparra is jellemző a nagyválla-
latok koncentrációja, amelyek – a gépiparhoz képest alacsonyabb mértékben – a kibocsátás 74%-át 
adták.

A feldolgozóipari termelés 5,6%-át kitevő vegyi	anyag,	 termék	gyártása 2018-ban – a 2017. évi 
csökkenést követően – 5,8%-kal nőtt. A külpiaci eladások 5,4, a hazaiak, 9,6%-kal emelkedtek (a belföldi 
értékesítés esetében befejeződött egy három évig tartó csökkenési periódus). 

Az alág közel kétharmadát adó műanyag-alapanyag gyártása 2,1%-kal meghaladta az előző évit (akkor 
0,8%-os csökkenést mértünk). Az értékesítés mindkét irányban növekedett. 

A többi, heterogén tevékenységet (mint például az ipari gáz, színezék, szerves és szervetlen vegyi 
anyag, műtrágya, mezőgazdasági vegyi termék, festék, tisztítószer és testápolási cikkek gyártását) fel-
ölelő szakágazat 0,02 és 7,8% közötti részesedéssel rendelkezik, termelése döntő többségben növe- 
kedett.

A kokszgyártás,	kőolaj-feldolgozásban 6,6%-kal bővült a kibocsátás, ezzel összhangban 0,7 száza-
lékponttal, 5,2%-ra nőtt az alág feldolgozóiparon belüli súlya 2018-hoz képest. 

A termelésnövekedés az összes értékesítés 67%-át képviselő – a feldolgozóipar belföldi értékesítésé-
nek 13,5%-át adó – belföldi eladások 14,2%-os emelkedésének, illetve az export 8,7%-os visszaesésének 
az eredője. 

A feldolgozóipari termelésből 2,9%-ot képviselő gyógyszergyártás kibocsátása a 2017. évi bővülés-
sel szemben 2018-ban 0,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, elsősorban a külpiaci eladások kedve-
zőtlen alakulása miatt. Az összes értékesítés 85%-át adó kivitel 8,2%-kal csökkent, míg a belföldi értéke-
sítés 4,3%-kal nőtt. A magyarországi gyógyszeripar teljesítménye gyakorlatilag négy nagy gyógyszergyár 
termelésében koncentrálódik. 

A feldolgozóiparon belül a negyedik legnagyobb, 8,9%-os termelési súlyú gumi-,	műanyag	és	nem-
fém	ásványi	termék	gyártása alágat csak részben soroljuk a vegyipar kategóriájába, mivel a nemfém 
ásványi termék gyártása nagyrészt az építőanyag-ipart foglalja magába. A kibocsátás öt éve folyamatosan 
emelkedik: 2018-ban a termelés az alágak közül a legnagyobb mértékben, 14,9%-kal emelkedett. Mind  
a külpiaci, mind a hazai eladásokban gyorsult a növekedés üteme az előző évhez viszonyítva, az export 
9,6, a belföldi értékesítés 25%-kal haladta meg a 2017. évit.

A vegyipari kibocsátásból 31%-kal részesedő két alágazatból a kisebb súlyú gumitermék gyártása 
jelentősen, 24%-kal bővült. Meghatározó cégei elsősorban autókhoz és tehergépkocsikhoz állítanak 
elő gumiabroncsokat. A nagyobb súlyú műanyag termék gyártása is számottevően, 10,2%-kal emel-
kedett.

A feldolgozóipari arányát tekintve 2,7%-kal (az alágból pedig 30%-kal) részesedő nemfém 
ásványi termék gyártása 13,7%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A termelés bővüléséhez  
az építőipari konjunktúrával összefüggő hazai kereslet felfutása, illetve a kivitelre termelő, autóipar-
nak beszállító cégek, valamint az üveg és műszaki kerámiatermékek gyártói járultak hozzá, amelyek 
biztonsági üveget, napfénytetőt, szélvédő üvegeket, buszüvegeket, visszapillantó tükröket állítanak 
elő.
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15. ábra
A	vegyipari	termelés	és	értékesítés	változása	az	előző	évihez	képest,	2018
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Az	élénk	piaci	kereslet	kedvezett	a	kohászatnak

Hatodik éve növekszik a feldolgozóiparból közepes (8,7%-os) súlyt képviselő fémalapanyag,	fémfel-
dolgozási	termék	gyártása: 2018-ban 6,8%-kal emelkedett a kibocsátás az előző évhez képest, és mind 
a két értékesítési irányban nőtt a kereslet. A teljesítmény a fémalapanyag-gyártás (kohászat) ágazat 2,8, 
és a fémfeldolgozási termék gyártásának 9,8%-os bővüléséből származott, amelyek iparágon belüli súlya 
40, illetve 60%. Termékeik legnagyobb felvevőpiaca az építőipar és a járműgyártás. A termelés 60%-át  
a kis- és középvállalkozások adták, eltérően a gépipar és a vegyipar erős nagyvállalati koncentrációjától. 
Az alág összes eladásának 60%-át adó külpiaci eladások 5,7, a hazaiak 10,0%-kal nőttek.

A legnagyobb szakágazat, a vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása 7,5%-kal emelkedett, mind  
a hazai, mind a külpiaci eladások élénkülésének köszönhetően. A másik két hasonló súlyú szakágazatban, 
a fémszerkezet gyártásában 20, a fémmegmunkálásban 5,4%-kal nőtt a termelés volumene.

Jelentősen	emelkedtek	a	belföldi	eladások	az	élelmiszeriparban

2018-ban a feldolgozóipari termelés mintegy 11%-át képviselő élelmiszer,	ital	és	dohánytermék	gyár-
tása 4,9%-kal emelkedett. Hasonlóan az elmúlt öt évhez a termelés bővülésével párhuzamosan mindkét 
értékesítési irányban növekedés történt.

Az összes értékesítés 61%-át kitevő belföldi eladások – amelyek a feldolgozóipar belföldi értékesítésé-
ből a legnagyobb részt, közel egynegyedet képviseltek – 6,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbit, míg 
az összes értékesítés 39%-át (a feldolgozóipari kivitel 5,7%-át) adó exporteladások 2,6%-kal emelkedtek.

2018-ban hét alágazatban a kibocsátás 1,6 és 16,5% közötti mértékben bővült, a legnagyobb, a terme-
lés egynegyedét kitevő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 8,3%-kal haladta meg az egy 
évvel korábbi alacsony bázis szintjét. Az előző évihez képest gyorsult a dinamika a 15%-kal részesedő, 
második legnagyobb italgyártásban, éves szinten 12,4%-kal bővült a termelés. A 2017. évi csökkenéssel 
szemben a harmadik legnagyobb súlyú takarmánygyártás teljesítménye 3,2%-kal emelkedett. Jól teljesített 
a 9,3%-os súlyú egyéb élelmiszer gyártása (például a cukor- és édességgyártás, illetve a tea-, kávéfeldol-
gozás) is, ahol 2018-ban 6,8%-kal nőtt a kibocsátás. A legkisebb súlyú (mindössze 1,0%-kal részesedő) 
dohánytermék gyártása emelkedett a legjobban, 16,5%-kal.
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A gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósításban 1,7%-kal mérséklődött a termelés, a tejfeldolgozás-
ban, illetve a pékáru, tésztafélék gyártásában egyaránt 1,4%-os volt a volumencsökkenés.

4. tábla
Az élelmiszeripar alágazatainak termelési volumenindexei	

(előző év=100,0)
(%)

Alágazat 2017 2018

Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 96,5 108,3

Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás 104,1 98,3

Növényi, állati olaj gyártása 115,6 102,9

Tejfeldolgozás 104,2 98,6

Malomipari termék, keményítő gyártása 101,8 101,6

Pékáru, tésztafélék gyártása 99,4 98,6

Egyéb élelmiszer gyártása 98,7 106,8

Takarmány gyártása 98,0 103,6

Italgyártás 104,7 112,4

Dohánytermék gyártása 101,3 116,5

Élelmiszer,	ital,	dohánytermék	gyártása 101,1 104,9

Bővült	a	nyomdaipar,	zsugorodott	a	textilgyártás

A könnyűipar két alága közül a nagyobbikban, a feldolgozóipari termelés 3,4%-át adó fafeldolgo-
zás,	papírtermék	gyártása,	nyomdai	 tevékenységben	 folytatódott a növekedés (2013 óta min-
den évben emelkedett a volumen), ahol a kibocsátás 2018-ban 7,2%-kal nőtt, mind a hazai, mind  
a külpiaci eladások kedvező alakulásának köszönhetően. Az alág kibocsátásának felét képviselő papír, 
papírtermék gyártásában 4,4%-kal emelkedett a termelés volumene a 2017. évi 4,0%-os visszaesést 
követően. A két kisebb ágazatból a 28%-os súlyú, bútorgyártást nem tartalmazó fafeldolgozás, fonott 
áru gyártása 11,7, a nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység pedig 8,0%-kal haladta meg az előző 
évi szintet.

A másik könnyűipari alág – a feldolgozóipar legkisebb súlyú (1,5%) alága – a textília,	ruházat,	bőr	
és	bőrtermék	gyártása 3,7%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól (akkor 7,5%-os növekedést mértünk).  
Az összes értékesítés több mint háromnegyedét kitevő külpiaci eladások 4,8%-kal csökkentek, ugyanak-
kor a hazaiak kismértékben, 1,2%-kal nőttek.

Az alág három ágazata közül a két nagyobban kevésbé csökkent a volumen: a 46%-ot képviselő bőr, 
bőrtermék, lábbeli gyártása 1,1, a 33%-os súlyt adó textília gyártása 1,9%-kal mérséklődött. A legkisebb 
ágazat, a ruházati termék gyártása viszont számottevően, 11,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, 
leginkább az 50 főnél kevesebbet alkalmazó vállalkozások termelés-visszaesése miatt, folytatva ezzel  
az előző évi csökkenést.
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Visszaesett	az	orvosi	eszközök	gyártása

Hétéves növekedési periódus után 2018-ban a feldolgozóiparból 3,0%-kal részesedő – a máshová be 
nem sorolható tevékenységeket összegyűjtő – egyéb	feldolgozóipar;	ipari	gép,	berendezés	üzembe	
helyezése,	javítása 1,7%-kal mérséklődött. Az export 14%-os visszaesését a belföldi értékesítés jelentős, 
19%-os bővülése sem tudta kompenzálni. A csökkenéshez számottevően hozzájárult, hogy az alág leg-
nagyobb szakágazatában, az orvosi eszköz gyártásában 36%-kal visszaesett a kibocsátás. Az előző évihez 
hasonlóan jól teljesítettek a bútorgyártásba besorolt vállalkozások, kibocsátásuk 4,2%-kal emelkedett.

A	gépipar	adta	az	ipari	termelés	közel	felét

Az elmúlt közel 10 évre visszatekintve 2018-ban is folytatódott az ipari	 termelés	 szerkezetének		
az	 átalakulása, összehasonlító áron számítva folyamatosan nőtt a feldolgozóipar, ezen belül is  
a gépipar aránya. Jelentősen változott a gépipari termelés és ennek megfelelően az export szerkezete is.  
A gépipar súlya 2010 óta lényegesen, 3,6 százalékponttal emelkedett, 2018-ban az ipari termelés közel 
felét adta. Ezen belül a járműgyártás 9,0 százalékponttal növelte a részesedését 2010-hez mérten. A többi 
alág súlya mérséklődött: a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 4,8 százalékponttal csökkent, 
míg a villamos berendezés és a gép, gépi berendezés gyártásáé kevésbé, 0,4, illetve 0,1 százalékponttal.

5. tábla
Az ipar ágazati szerkezete a termelési érték megoszlása alapján	

(2018. évi árszinten)
(%)

Ágazat 2010 2014 2018

Bányászat,	kőfejtés 0,4 0,4 0,5

Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 11,0 10,6 10,1

Textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása 1,3 1,6 1,4

Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai 
tevékenység 3,6 3,2 3,3

Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 7,3 5,5 5,0

Vegyi anyag, termék gyártása 5,7 6,1 5,4

Gyógyszergyártás 3,4 3,0 2,7

Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 7,0 6,8 8,5

Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 7,2 7,6 8,3

Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 16,2 9,8 11,4

Villamos berendezés gyártása 4,8 4,0 4,4

Gép, gépi berendezés gyártása 5,8 7,3 5,6

Járműgyártás 17,7 26,5 26,7

Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe 
helyezése, javítása 2,6 2,8 2,9

Feldolgozóipar 93,5 95,0 95,5

Villamosenergia-,	gáz-,	gőzellátás,		
légkondicionálás 6,1 4,6 4,0

Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül,  
a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások 100,0 100,0 100,0
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A vegyipari alágak 16,6%-os arányt képviseltek 2018-ban, 6,8 százalékponttal kevesebbet 2010-hez 
viszonyítva.

Az élelmiszer-, ital-, dohánytermékgyártás iparon belüli súlya évek óta csökkenő-stagnáló tenden-
ciát mutat. 2010-hez mérten 0,9, százalékponttal csökkent az aránya, de így is a feldolgozóipar harma-
dik legnagyobb alága. 2010 és 2018 között a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás súlya 2,4 százalékponttal 
visszaesett, ugyanakkor a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártásáé 1,0 százalékponttal nőtt.  
A könnyűipar részesedése 2010-hez képest csak minimálisan változott (0,2 százalékponttal mérséklődött). 

Az ipar másik két nemzetgazdasági ágából a bányászat aránya gyakorlatilag nem változott, ugyanak-
kor az energiaiparé 2,0 százalékponttal csökkent 2010-ről 2018-ra.

5.	Területi	összehasonlítás3

2018-ban Magyarország	 minden	 régiójában	 nőtt az ipari termelés. Az előző évihez viszonyított 
legnagyobb mértékű, 9,5%-os növekedést a közel egytized súlyt képviselő Pest régióban regisztráltuk 
(2017-ben még 5,6%-os volt a csökkenés). A legkisebb súlyú Dél-Dunántúlon 7,7%-kal nőtt a ter-
melés, a legnagyobb mértékben Somogy megye kibocsátása emelkedett (10,8%), de Baranya és Tolna 
megyében is bővült a volumen, 7,4, illetve 5,3%-kal. Budapest régióban 7,3%-kal nőtt az ipari termelés.  
A 2017-ben legmagasabb dinamikát nyújtó Észak-Alföldön 2018-ban 3,3%-os volt a növekedés. 
Dél-Alföld termelése tavaly 2,8%-kal bővült, a régión belül a legnagyobb súlyú Bács-Kiskun megye  
kibocsátása – jelentős autóiparának köszönhetően – 3,0%-kal nőtt. 

Az ipari termelés legnagyobb hányadát (20%-át) adó Közép-Dunántúlon a kibocsátás 2,4%-kal 
haladta meg az előző évit, elsősorban az elektronikus fogyasztási cikkek, valamint a járműipar gyártóinak 
köszönhetően. Az előző évihez viszonyítva lassult a növekedés üteme Észak-Magyarországon, a ter-
melés volumene 2,3%-kal emelkedett nagyrészt a műanyag-alapanyag gyártása, az elektronikai alkatrész, 
áramköri kártya, a híradástechnikai berendezés, illetve a közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártá-
sában működő cégek kibocsátásának eredményeképpen.

16. ábra
Az	ipari	termelés	értékének	megoszlása	régiók	szerint,	2018
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3 Telephely szerinti adatok alapján.
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A második legnagyobb súlyú Nyugat-Dunántúlon nőtt a legkevésbé az ipari termelés (0,5%-kal).  
A régió mintegy kétharmadát adó Győr-Moson-Sopron megye kibocsátása 0,7%-kal csökkent, míg Vas 
és Zala megyében emelkedett a volumen.

Jelmagyarázat:

–  = A megfigyelt statisztikai jelenség nem fordult elő.
0  = A mutató értéke olyan kicsi, hogy kerekítve zérust ad.
... = Nem közölhető adat.

További	információk,	adatok	(linkek):

Módszertan

Elérhetőségek:

kommunikacio@ksh.hu

Lépjen velünk kapcsolatba!
Telefon: (+36-1) 345-6789

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jelipar/jelipar18m.pdf
mailto:kommunikacio@ksh.hu
https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/index.xhtml



